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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Pertama kali masuk BASE, penulis langsung di-training dengan mengerjakan 

news asli. Sebelum memulai pekerjaan, penulis terlebih dahulu menjalani studio 

tour dan diperkenalkan kepada Head of Studio, Project Manager, dan Lead 

Animator BASE 1 tempat penulis melakukan praktik kerja magang. Kemudian 

penulis diajarkan penggunaan Tactic sebagai website untuk melihat storyboard, 

diberikan link asset tracking untuk melacak status asset, serta penggunaan NAS 

tools yang berfungsi untuk membuat file baru dan check out asset di 3DS Max. 

Software yang digunakan oleh perusahaan dalam pembuatan news adalah 3DS 

Max 2016 dan After Effects CS 6.  

 Selama seminggu pertama, penulis diberikan cut yang gampang agar 

membiasakan diri dengan tools dan sistem kerja news. Meskipun status penulis 

adalah sebagai 3D Junior Animator, namun pekerjaan penulis tidak hanya sebatas 

proses layouting dan animating. Kedudukan 3D animator adalah melakukan 

proses animasi hingga tahap render, serta melakukan compositing dan video 

editing.  Dengan deadline 1 jam, penulis merasa kesusahan pada saat awal 

bekerja. Meskipun animasi menggunakan motion capture, namun animasinya 

tetap perlu diatur lagi agar sesuai dengan script dan storyboard dan menambahkan 

facial expression agar sesuai dengan interaksi yang dilakukan. Dengan tuntutan 1 

jam, tak jarang beberapa detail terlupakan, salah satunya seperti adanya skinning 

yang tembus dan tak jarang pula kerjaan melebihi deadline 1 jam, seperti 1 jam 15 

menit atau 1 jam 30 menit. Kendala lain yang dihadapi penulis adalah porsi kerja 

yang sama dengan pekerja lain yang telah lama berkecimpung di divisi news, serta 

minimnya training tentang footage yang dimiliki perusahaan, sehingga penulis 

cukup kesulitan di awal-awal jika mendapatkan cut yang menggunakan efek 

tertentu.  

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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 Selama 2 bulan pertama, penulis mengerjakan INT news di tim BASE 1. 

Banyak pengalaman dan pembelajaran yang penulis dapatkan selama berada di 

BASE 1, diantaranya melatih kecepatan penulis dalam menyelesaikan pekerjaan, 

melatih kemampuan penulis dalam memberikan lighting indoor maupun outdoor, 

penulis telah mengenal footage yang biasanya digunakan untuk keperluan news, 

hingga cara berkoordinasi dengan anggota tim lain apabila mengerjakan 

continuous cut atau split screen. Berangkat dari pengalaman tersebut, maka pada 

akhir bulan kedua, penulis pun dipindahkan di tim baru, yaitu BASE 5, untuk 

melatih anak-anak baru dan menjadi lead di sana. Penulis memperkenalkan 

kembali kepada mereka pipeline animasi news dan membimbing mereka agar 

sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan.  

 Tidak lama berada di BASE 5, seminggu kemudian penulis dipindahkan 

ke BASE 4. Hal ini dikarenakan adanya salah seorang animator BASE 4 yang 

hendak mengambil cuti selama seminggu di bulan Juni dan penulis dipilih untuk 

menggantikan posisi kosong tersebut. Namun karena selama ini penulis selalu 

mengerjakan INT news dan hanya pernah 4 kali mengerjakan Apple Daily news, 

maka penulis perlu membiasakan diri untuk mengerjakan Apple Daily lebih 

banyak lagi selama satu bulan. Perbedaan mendasar BASE 1 dan BASE 4 terletak 

pada jenis news yang dikerjakan. Kelebihan Apple Daily dibanding INT adalah 

adanya briefing terlebih dahulu dari pihak Taiwan dan panduan storyboard yang 

lebih bisa direalisasikan dalam proses pengerjaan animasi. Namun, animasi Apple 

Daily tidak selamanya menggunakan proporsi tubuh manusia normal. Tak jarang 

animasi Apple Daily menggunakan karakter Big Head dan Feng Guo sehingga 

penulis merasa kesulitan saat melakukan adegan interaksi antar sesama karakter, 

maupun adegan karakter menyentuh dan memberikan aksi pada benda tertentu. 

 

3.1.1. Kedudukan 

Selama melakukan praktik kerja magang di PT. BASE, posisi penulis adalah 

sebagai 3D Junior Animator.  

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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3.1.2. Koordinasi 

Proses koordinasi bervariasi di setiap proyeknya.  Selama magang, penulis 

mendapatkan 2 proyek berbeda  yaitu INT news & Apple Daily news. Kedua 

proyek ini pun memiliki dua alur koordinasi yang berbeda, sebagai berikut :  

 

 

 

 

Dalam berbagai proyek, peran PT. BASE dapat dikategorikan sangat 

banyak karena hampir semua dikerjakan oleh PT. BASE dalam menerima 

Gambar 3.1. Bagan alur koordinasi INT news 

WRITE

R 

CO ASSET ANIMASI 

REVIS

I 

Gambar 3.2. Bagan alur koordinasi Apple Daily news 

Asset Skype + Brief Animation  

( Layout + VFX ) 

 

Post Production  

 

Client / PM 

CONFIRMED 

REVISE 

(Animation / 

Asset) 

REVISI 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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pekerjaan yang diberikan klien kepada PT. BASE. Namun kadang di lain sisi, 

dalam beberapa kasus klien juga sudah memberikan konsep dan juga gambaran 

style sesuai yang diinginkan. Dari tahap Pre-Production sampai Post-Production, 

semua dikerjakan oleh PT. BASE. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Berikut adalah ringkasan detail pekerjaan yang penulis lakukan selama magang: 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1. 1 Training animasi news, 

pengenalan pipeline, 

mengerjakan INT news 

- Training basic animasi news dan 

mengetahui workflow pekerjaan. 

- Masuk BASE 1 

- Mengerjakan total 7 INT news 

2. 2-4 Mengerjakan International 

(INT) news 

- Mengerjakan total 54 INT news 

3. 5-6 Mengerjakan International 

(INT) news & Apple Daily 

(AD) news 

- Mengerjakan total 35 INT news dan 

7 AD news  

- AD news sedang dalam percobaan. 

4. 7-8 Mengerjakan International 

(INT) news & pindah ke 

BASE 5 untuk melatih 

anak-anak baru 

- Mengerjakan total 26 INT news 

- AD news ditiadakan 

- Melatih BASE 5 di hari terakhir 

minggu ke-8 

5. 9 Melatih anak – anak BASE 

5 

Memberikan training 3 INT news per 

hari selama 4 hari 

6. 10-13 Mengerjakan INT news 

dan AD news 

Mengerjakan total 64 AD news dan 

11 INT news 

 

Tabel 3.1. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017



16 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Proses pelaksanaan animasi antara INT news dan AD news memiliki sedikit 

perbedaan. Perbedaan itu terletak di awal, yaitu dimana AD news di-briefing 

langsung oleh Taiwan sedangkan INT news tidak. Hal ini dikarenakan storyboard 

AD 95% berasal dari Taiwan, sedangkan storyboard INT dibuat oleh CO dari PT. 

BASE sendiri. Briefing AD diikuti oleh lead animasi, lead asset, lead motion 

capture, dan animator perwakilan Taiwan di PT. BASE melalui aplikasi Skype 

dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa kasus ada 

juga storyboard AD yang dibuat oleh CO PT. BASE tapi hal ini tidak sering 

terjadi. Selanjutnya, lead animasi akan memberikan masing-masing orang satu cut 

per news untuk dikerjakan. Untuk INT, lead biasanya akan membiarkan para 

anggota untuk langsung mengerjakan animasi, tapi untuk AD, lead akan 

mengumpulkan anggota terlebih dahulu dan mem-briefing anggota agar hasil 

yang diproduksi sesuai dengan standar dan keinginan Taiwan. 

 Animasi baru dapat dikerjakan apabila semua asset yang dibutuhkan telah 

ada dan motion capture juga telah tersedia. Namun apabila asset character dan 

scene sudah ada, namun motion capture belum ada, maka yang dilakukan 

pertama-tama adalah menempatkan lighting terlebih dahulu. Animasi yang dibuat 

harus di-preview dan diperlihatkan kepada lead, kemudian dilanjutkan kepada CO 

untuk INT News dan dikirim ke Taiwan untuk AD News. Jika tidak ada complain 

maka setelah proses lighting, visual effects, ataupun merapikan kembali adegan 

animasi, penulis melakukan render. Proses render dilakukan secara terpisah untuk 

karakter, background, dan elemen visual effects. Setelah rendering selesai, penulis 

melakukan compositing, video editing, dan final render di After Effects. Hasil 

final render kembali dicek oleh lead. Jika lead merasa masih ada yang kurang dari 

proses editing, maka harus direvisi terlebih dahulu sebelum nantinya diteruskan 

kepada CO untuk INT news dan Project Manager Taiwan untuk AD news.   

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.3. Screenshot storyboard iUS04 cut 01 7 April 2017 
(https:// nexus.nextanimation.com.tw/nma_news/#/news/NEWS04759) 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

3.3.1.1. INT News 

Pada tanggal 7 April 2017, penulis diberikan tanggung jawab dalam mengerjakan 

cut 01 berita iUS04 yang berjudul „YouTube Demonetization: Young Turks 

Curiously Quiet on YouTube Demonetization Fiasco. Pertama-tama, penulis 

melihat storyboard dan membaca script terlebih dahulu.  

 

 

 

 

Penulis menganalisa news poin dan memahami alur cerita. Penulis lalu 

melakukan check in news menggunakan NAS tools dengan format tanggal 7 april 

2017, berita iUS04 cut 01. Sebuah file baru pun terbentuk di 3DS MAX dan 

penulis menggunakan asset check out tool untuk memasukkan semua asset yang 

dibutuhkan, yaitu A1 (Cenk), B1 (Anna), C1 (YouTube Guy), 02 (scanner), dan 

S1 (Young Turks Studio). Penulis mengatur posisi A1 dan B1 duduk di belakang 

meja dan langsung membuat kamera. Kemudian penulis mengamati gerakan 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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animasi A1 dan B1 dan menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki, yaitu 

mengatur timing dan posisi tangan yang menghantam meja agar tidak tembus dan 

memberikan IK pada tangan yang diam di atas meja agar tidak berpindah posisi 

sampai frame yang diinginkan. Kemudian penulis memberikan facial expression 

berupa angry speak pada karakter A1 dan B1.  

Setelah mengatur gerakan animasi  A1 dan B1, kini saatnya penulis 

mengatur gerakan animasi pada C1. Pertama-tama penulis me-link scanner 

terlebih dahulu pada tangan kanan C1. Meskipun di script dikatakan bahwa 

ukurannya dibuat 1.5 kali lebih besar dari karakter lainnya, namun saat 

meletakkan C1 di atas lantai, C1 tidak terlihat seperti seorang raksasa. Penulis 

mengakali hal ini dengan teknik cheating pada kamera. C1 tidak menginjak lantai, 

melainkan melayang. Dengan trik ini C1 terlihat seperti raksasa sesuai dengan 

storyboard.   

Setelah animasi selesai, penulis meng-import file yang telah disediakan 

oleh perusahaan untuk membuat efek ocehan yang diminta. Efek tersebut dibuat 

dengan menggunakan particle source. Efek tersebut kemudian penulis gandakan 

dan masing-masing PF Source penulis link ke kepala karakter A1 dan B1. 

Selanjutnya penulis melakukan preview.  

 

 

 
Gambar 3.4. Screenshot preview iUS04 Cut 01 7 April 2017 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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Setelah melakukan preview, CO mendapati bahwa karakter A1 (Cenk) 

sama sekali tidak mirip dengan referensi. 

 

 

 

 Kemudian, CO meminta tim asset untuk mengubah model karakter A1. 

Awalnya penulis sangat kecewa karena telah membuat animasi untuk karakter A1, 

namun lead animator memberitahu penulis bahwa animasi A1 yang sekarang 

dapat disimpan dan diaplikasikan pada karakter A1 yang baru nanti. Caranya 

adalah dengan mengklik bone object, pergi ke tab motion, klik collapse, pilih save 

layer. Di dalam tab save, pilih save as type *BIP 

Gambar 3.5. Referensi Cenk 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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Sembari menunggu model A1 direvisi, penulis memasukkan V-Ray light 

Indoor dan mengatur setting-an lighting. Kemudian penulis meng-import file PF 

Banknote milik perusahaan untuk menciptakan efek hujan dollar. Sistem PF 

Banknote ini juga berasal dari PF Source. Penulis lalu me-render semua elemen 

secara terpisah, yaitu C1 dengan scanner, S1, efek ngoceh, dan efek hujan dollar. 

Saat merender karakter, semua efek di-hide dan S1 diberikan pilihan 

matte&shadows. Format render untuk INT News adalah resolusi 1440 x 1080 

dengan image aspect 1.778 dan pixel aspect 1.33. Karakter B1 penulis tinggalkan 

dahulu karena nantinya akan di-render bersama A1. Tidak lama kemudian, A1 

yang baru pun selesai. Penulis me-rename A1 yang lama menjadi A1_old dan 

menggunakan asset check out tool untuk memasukan A1 yang baru. Penulis lalu 

mengklik bone object pada A1 yang baru, pergi ke tab motion, pada menu biped 

Gambar 3.6. Cara save animasi yang telah dibuat 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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klik load file dan pilih file animasi yang di-save tadi. Kemudian penulis meng-

allign dummy A1 yang baru pada A1_old agar posisi duduknya sama. Terakhir, 

penulis meng-hide A1_old dan me-render A1 bersama dengan B1.  

Sembari menunggu render selesai, penulis membuat komposisi baru di AE 

dengan format 1920x1080 dan membuat efek scanning dengan menggunakan 

solid berwarna merah. Dengan menggunakan pen tool, penulis membuat masking 

sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Agar hasil masking tidak terlihat kaku, 

maka penulis memberikan mask feather sebesar 10 pixels. Penulis kemudian 

menambahkan efek Venetian Blinds untuk memberikan garis-garis agar kesan 

scanning lebih terasa dan S_Glow agar warna merah lebih bercahaya. 

 

  

Dan karena efek scanning ini bergerak mengikuti scanner, maka dengan 

menggunakan patokan video preview, penulis mengaktifkan mask path dan 

memainkan posisinya.  

Setelah semua render selesai, penulis meng-import semua file ke AE. 

Resolusi render yang tidak sama dengan resolusi composition membuat gambar 

tidak full di dalam frame dan malah ke-stretch.  

Gambar 3.7. Efek scanning di After Effects 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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Jawaban untuk masalah ini dengan mengklik kanan gambar dan masuk ke 

menu interprate footage. Ubah pixel aspect menjadi 1.33 dan gambar kini akan 

sama dengan resolusi composition, yaitu 1920x1080. Selanjutnya, penulis meng-

composite semua hasil render dan melakukan video editing dengan menambahkan 

curve, saturation, dan S_Vignette.  Berikut hasil final render cut 01 iUS04 7 April 

2017. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Screenshot news yang telah di-render final 
(sumber : dokumentasi pribadi) 

Gambar 3.8. Screenshot hasil gambar saat dimasukkan ke After Effects 
(sumber : dokumentasi pribadi) 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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Dari proyek ini, penulis mendapatkan cara menyimpan data animasi yang 

telah dibuat untuk diaplikasikan ke karakter yang lain dan membuat efek 

scanning. 

 

3.3.1.2. Apple Daily News 

Pada tanggal 24 Mei 2017, penulis diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan 

cut 02 TSUP01. Sebelum mengerjakan cut ini, penulis di-briefing terlebih dahulu 

oleh lead animator agar penulis tidak salah informasi dalam menafsirkan 

storyboard. 

  

 

 

News poin dari berita ini adalah pengantin dan teman-temannya tertawa 

bahagia lalu teman-temannya melemparkan piring yang ada di tangan mereka ke 

lantai hingga pecah. Model dalam berita ini adalah Big Head, dimana proporsi 

yang dipakai adalah proporsi kartun. Proses pengerjaan animasinya sama dengan 

INT.  Penulis menunggu hingga asset dan motion capture telah tersedia kemudian 

melakukan check in news menggunakan NAS tools dan asset check out tool untuk 

memasukkan asset.  

Gambar 3.10. Screenshot storyboard TSUP01 cut 02 24 Mei 2017 

(https://nexus.nextanimation.com.tw/tactic/egg_control_v02/#/awt_link/WORK_SHEET56947) 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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Setelah penulis memasukkan semua asset yang dibutuhkan, hal pertama 

yang penulis lakukan adalah menduplikat piring menjadi 4 buah dan meng-allign 

dummy piring satu per satu ke tangan kanan masing-masing karakter, mulai dari 

C1, D1, E1, dan F1. Penulis mengatur kembali agar posisi dan rotasi piring tepat 

di atas tangan dengan bantuan dummy kemudian menggunakan link constraint 

pada tiap-tiap dummy piring. Pada frame 0 penulis memberikan add link pada 

bone tangan masing-masing karakter. Alasan penggunaan link constraint ini 

adalah karena dari awal frame piring mengikuti gerakan tangan dan di frame 

tertentu piring-piring tersebut akan dilempar ke bawah hingga jatuh terpecah 

belah.  

Sebelum menggunakan link constraint lebih jauh, penulis mengatur posisi 

karakter di S2 dan langsung membuat kamera sesuai acuan storyboard. Penulis 

kemudian mengatur lagi link constraint keempat dummy piring tadi. Timing 

piring saat dijatuhkan tiap karakter berbeda-beda, jadi penulis menambahkan add 

link to world pada frame antara frame 103 sampai 107. Setelah diberikan link to 

world, maka piring-piring tersebut tidak akan terpengaruh oleh gaya dan daya dari 

benda lain. Maka penulis meng-animate manual agar piring-piring tersebut jatuh 

ke bawah antara frame 107 hingga 110.  

Piring-piring tersebut awalnya sudah di-modeling dengan bentuk yang 

terpecah-pecah, namun jika pecahan-pecahan itu di-animate secara manual saat 

terjatuh maka akan memakan waktu yang lama. Penulis kemudian menggunakan 

plug-in RayFire untuk menganimasikan pecahan piring. Pertama, penulis 

mengklik menu RayFire dan keluarlah tab RayFire ver. 1.68. Selanjutnya, penulis 

memilih semua objek piring dan mengklik tombol add pada bagian Dynamic / 

Impact Objects. Penulis lalu beralih pada tab Physics, mengatur start frame, end 

frame, collision tolerance, gravity, dan pada menu Advanced Simulation 

Properties penulis mengaktifkan home grid as ground dan force strength by mass. 

Untuk mentes animasinya, penulis menekan tombol preview. Apabila animasinya 

sudah sesuai keinginan, barulah penulis menekan tombol bake. Berikut gambaran 

ketika penulis telah melakukan bake.   

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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 Selanjutnya, penulis memberikan facial expression happy speak pada 

masing-masing karakter dan lanjut ke preview. Setelah preview disetujui oleh 

lead, penulis pun lanjut ke tahap lighting dan rendering. Penulis me-render semua 

elemen secara terpisah antara karakter, background, dan piring. Ketika me-render 

karakter, background diberikan setting-an matte&shadows agar karakter tetap 

menghasilkan bayangan. Saat me-render piring, background tetap diberikan 

setting-an yang sama dan karakter diberikan setting-an matte. Untuk me-render 

background, semua setting-an matte di-clear terlebih dahulu dan semua asset 

lainnya di-hide. Background akan di-render menggunakan Ambient Occlusion. 

Pada render elemen penulis melakukan add v-ray extratex dan pada texture 

penulis memilih v-raydirt. Kemudian penulis menekam „m‟ untuk membuka slot 

material kemudian meng-copy secara instance texture v-ray dirt ke dalam slot 

material yang kosong dan men-setting pengaturan AO di sana. Resolusi render 

untuk Apple Daily News adalah 960x540 dengan image aspect 1.778 dan pixel 

aspect 1.0. Perbedaan resolusi ini membuat proses render Apple Daily News lebih 

cepat dibandingkan dengan INT News.  Setelah semuanya selesai di-render, 

penulis kemudian melakukan compositing dan video editing berupa curves, 

Gambar 3.11. Screenshot piring – piring yang telah di-bake dengan RayFire 
(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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hue/saturation, S_Vignette, dan RSMB di After Effects. Berikut hasil akhir cut 02 

TSUP01 24 Mei 2017.   

 

 

 

   

 

Jauh sebelum penulis mengerjakan berita AD di atas, pada tanggal 9 Mei 

2017, penulis juga  diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan AD dengan 

kode ASUB729 cut 06.  Namun pengerjaannya lebih sederhana. Cut ini tidak 

fokus pada gerakan animasinya, melainkan pada efek yang dihasilkan. Berita ini 

menggunakan karakter Feng Guo yang juga menggunakan proposi kartun. Berikut 

storyboard yang diberikan : 

 

Gambar 3.12. Screenshot final TSUP01 cut 02 24 Mei 2017 
(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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Gambar 3.13. Screenshot storyboard ASUB729 cut 06 9 Mei 2017 

(https://nexus.nextanimation.com.tw/tactic/egg_control_v02/#/awt_link/WORK_SHE

ET56522) 

 

 Adegannya adalah cahaya yang ada di dada karakter akan masuk ke kedua 

tangannya. Dia akan membuka buku yang dipegannya dan sedikit membacanya. 

Di belakang karakter ada efek seperti aura yang keluar dari dalam tubuh. Cut ini 

lebih banyak bermain dengan efek daripada animasi. Setelah melakukan preview, 

penulis memberikan lighting V-ray indoor kemudian langsung melakukan render. 

Karena background dari adegan ini adalah hitam maka penulis hanya perlu me-

render karakter saja.  

 Background hitam dibuat dengan menggunakan solid di After Effects. 

Karakter kemudian di-duplicate menjadi dua. Layer karakter pertama diberi efek 

tint untuk mengganti warna karakter menjadi orange dan hitam, serta efek 

S_Glow agar karakter bercahaya. Untuk layer karakter kedua, yang berada di atas 

layer pertama, diberikan efek tint untuk mengubah warna karakter menjadi abu-

abu dan hitam dan efek turbulent displace untuk menghasilkan efek aura karakter. 

Kemudian kedua layer diberikan opacity masing – masing 50%. Untuk efek 

cahaya pada tangan diberikan efek optical flare. Berikut hasil final render 

ASUB729 cut 06.  

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017
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3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama 13 minggu menjalani magang penulis telah 3 kali berganti tim, yaitu 

BASE1, BASE4, dan BASE 5. Kendala yang dihadapi pun berbeda – beda di tiap 

tim. Di BASE 1, kendala yang penulis hadapi adalah tuntutan mengerjakan 1 cut 

di bawah 1 jam. Selama berada di BASE 1, penulis sering mengalami masalah 

dengan asset yang tidak sesuai referensi, masalah skinning, serta gerakan motion 

capture yang susah ketika digabungkankan dengan gerakan motion capture 

lainnya. Sehingga penulis memerlukan waktu lebih untuk menunggu perbaikan 

dan mengatur posisi serta animasi karakter. Ditambah dengan resolusi render 

yang besar, yaitu 1440x1080 membuat pembuatan 1 cut suka melebihi waktu 1 

jam. Hal ini kemudian berdampak pada jam istirahat penulis. Penulis biasanya 

hanya istirahat sekitar 15 – 20 menit di sore hari. Di sisi lain, kendala juga datang 

dari 3DS MAX yang suka crash dan storyboard, dimana layout di storyboad 

kadang tidak dapat diterapkan di 3D. 

 Berbeda dengan BASE 5, saat dimana penulis menjadi lead dan 

membimbing training. Penulis tidak mengerjakan cut sama sekali, namun penulis 

harus terus mengawasi dan membimbing anak – anak baru agar mereka paham 

Gambar 3.14. Screenshot final ASUB729 cut 06 9 Mei 2017 
(sumber : dokumentasi pribadi) 
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dan mampu mencapai standar perusahaan. Kendala yang dihadapi tidak terlalu 

besar, hanya di sekitar masalah komunikasi.  

 Saat berada di BASE 4, kendala yang penulis hadapi justru bukan berasal 

dari cut yang dikerjakan, melainkan dari PM Taiwan. Mungkin dikarenakan oleh 

jadwal dan kesibukan PM Taiwan yang padat, maka PM Taiwan suka telat dalam 

memberikan konfirmasi status final. Kendalanya adalah jika PM meminta agar cut 

yang dikerjakan penulis direvisi sedangkan penulis sedang mengerjakan suatu cut, 

dan untuk news selanjutnya penulis juga mendapatkan cut.   

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi dalam mensiasati pekerjaan di bawah 1 jam adalah kerja sama tim. Jika ada 

anggota yang mengerjakan cut di scene yang sama dengan anggota yang lain, 

maka salah seorang yang telah mencapai tahap lighting akan men-set lighting dan 

men-share lighting kepada yang lain. Jika ada sebuah cut yang susah dan dirasa 

sulit untuk selesai dikerjakan dalam waktu yang singkat, segera beritahu lead agar 

lead dapat turun tangan dan membantu pekerjaan. Untuk masalah crash, penulis 

tidak dapat berbuat apa-apa, sedangkan untuk masalah storyboard biasanya 

mencari angle terdekat dengan storyboard dan mengkonfirmasikannya dengan 

lead.  

Untuk masalah komunikasi, diperlukannya pemilihan kata yang lebih 

gampang dicerna dan kesabaran emosi. Khusus PM Apple Daily, tidak mungkin 

penulis komplain tentang kapan sang PM harus memberikan status confirm atau 

revisi. Solusi untuk masalah ini biasanya jika memungkinkan, selesaikan 

pekerjaan utama secepat mungkin kemudian lanjut melakukan revisi. Namun jika 

tidak dapat ter-handle, biasanya akan digantikan oleh lead.  

Peran 3d animator..., Steven, FSD UMN, 2017




